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Predlog spremembe 8
Satu Hassi, Sabine Wils

Predlog sklepa

Predlog zavrnitve

Evropski parlament zavrne predlog 
Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Predlog ustvarja škodljiv precedens, akterjem letalskega sektorja na trgu onemogoča 
predvidljivost in je v nasprotju s cilji boljše zakonodaje. Škoduje tudi verodostojnosti 
zakonodaje EU v očeh ostalega sveta.

Predlog spremembe 9
Matthias Groote

Osnutek zakonodajne resolucije
Navedba sklicevanja 7 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

ob upoštevanju člena 2(2) Kjotskega 
protokola, ki je bil odobren z Odločbo 
Sveta 2002/358/ES z dne 25 aprila 2002 o 
odobritvi Kjotskega protokola k Okvirni 
konvenciji Združenih narodov o 
spremembi podnebja v imenu Evropske 
skupnosti in skupnega izpolnjevanja iz 
njega izhajajočih obveznosti;

Or. de

Predlog spremembe 10
Satu Hassi, Sabine Wils

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Zaveza Unije v zvezi z zmanjšanjem 
emisij toplogrednih plinov do leta 2020 se 
nanaša tudi na emisije CO2 na 
mednarodnih letih, zato je jasno, da mora 
letalstvo prispevati k podnebnim ciljem 
Unije. Če bo vpliv letalskega sektorja na 
podnebne spremembe še naprej naraščal s 
sedanjo stopnjo, bo bistveno oslabil 
dosežena zmanjšanja drugih sektorjev. 
Opozoriti je treba tudi na to, da letalski 
sektor koristi več subvencij; oproščen je 
davka na dodano vrednost, v nasprotju z 
drugimi potrošniškimi storitvami v vsej 
Uniji, letalske dejavnosti so oproščene 
davka na gorivo, poleg tega pa za ta sektor 
veljajo zelo ugodna pravila za državno 
pomoč, kot je določeno v sporočilu 
Komisije z dne 9. decembra 2005 z 
naslovom „Smernice Skupnosti o 
financiranju letališč in zagonski državni 
pomoči letalskim družbam z odhodi z 
regionalnih letališč“.

Or. en

Predlog spremembe 11
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Gesine Meissner, Markus Ferber, Michael Gahler

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Da bi ta napredek olajšali in zagotovili 
zagon, bi bilo najbolje odložiti izvrševanje 
pred zasedanjem skupščine ICAO leta 
2013 določenih zahtev v zvezi z leti s 
prihodom na letališča izven Unije in 
območij s tesnimi gospodarskimi 
povezavami z Unijo ter skupno zavezo za 
boj proti podnebnim spremembam in leti z 
odhodom s teh letališč. Torej se proti 
upravljavcem zrakoplova ne bi smeli 

(2) Da bi ta napredek olajšali in zagotovili 
zagon za skupno zavezo držav članic 
ICAO za reševanje problema emisij v 
letalstvu na globalni ravni, bi bilo najbolje 
odložiti izvrševanje določenih zahtev v
zvezi z leti s prihodom na letališča izven 
Unije in zunaj držav Efte, ki so v svojo 
zakonodajo vnesle Direktivo 2003/87/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za 
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sprejeti ukrepi v zvezi z zahtevami, ki 
izvirajo iz Direktive 2003/87/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za 
trgovanje s pravicami do emisije 
toplogrednih plinov v Skupnosti in so bile 
določene pred 1. januarjem 2014 za 
sporočanje preverjenih emisij ter ustrezno 
predajo pravic iz letov s prihodom na 
takšna letališča in odhodom z njih. 
Upravljavci zrakoplova lahko navedene 
zahteve še naprej upoštevajo, če tako 
želijo.

trgovanje s pravicami do emisije 
toplogrednih plinov v Skupnosti in leti z 
odhodom s teh letališč. Torej se proti 
upravljavcem zrakoplova ne bi smeli 
sprejeti ukrepi v zvezi z zahtevami, ki 
izvirajo iz Direktive 2003/87/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za 
trgovanje s pravicami do emisije 
toplogrednih plinov v Skupnosti in so bile 
določene pred 1. majem 2014 za 
sporočanje preverjenih emisij ter ustrezno 
predajo pravic iz letov s prihodom na 
takšna letališča in odhodom z njih. 
Upravljavci zrakoplova lahko navedene
zahteve še naprej upoštevajo, če tako 
želijo.

Or. en

Obrazložitev

S predlagano spremembo se ustrezno razlikuje med državami, ki direktivo izvajajo, in tretjimi 
državami, ter opozarja, da je zaveza za reševanje problema letalskih emisij skupna zaveza 
držav članic ICAO, ne le EU.

Predlog spremembe 12
Martin Callanan

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Evropska unija spodbuja skupščino 
ICAO, naj doseže sporazum o globalnem 
tržnem ukrepu z realističnim časovnim 
načrtom izvajanja in o okviru, ki bo v 
obdobju do uporabe globalnega tržnega 
ukrepa omogočil celovito uporabo 
nacionalnih in regionalnih tržnih ukrepov 
na področju mednarodnega letalstva.

Or. en
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Obrazložitev

S tem predlogom spremembe bi se izognili rabi jezika, ki bi lahko deloval obteženo in s tem 
škodil potekajočim pogovorom ter nehote spodbudil strahove drugih pogajalskih strani v 
ICAO.

Predlog spremembe 13
Peter Liese

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Da bi se ustvarilo zaupanje v sistem 
Unije za trgovanje s pravicami do emisije 
toplogrednih plinov na mednarodni ravni, 
bi bilo treba prihodke iz prodaje pravic na 
dražbi ali enak znesek – če to zahtevajo 
prevladujoča proračunska načela držav 
članic, ko sta načeli enotnosti in 
univerzalnosti – uporabiti za 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, 
za prilagajanje na vpliv podnebnih 
sprememb v Uniji in tretjih državah, za 
financiranje raziskav in razvoja, blaženje 
podnebnih sprememb in prilagajanje 
nanje ter kritje stroškov upravljanja 
sistema Unije. Prihodke, ustvarjene z 
dražbo, bi bilo treba porabiti tudi za 
prevoz z nizkimi emisijami. Z iztržkom 
dražbe bi bilo treba financirati zlasti 
prispevke za Svetovni sklad za energetsko 
učinkovitost in obnovljive vire energije ter 
Zeleni podnebni sklad v okviru UNFCCC, 
pa tudi za ukrepe za preprečevanje 
krčenja gozdov in lajšanje prilagajanja 
držav v razvoju.

Or. en

Obrazložitev

Med pogajanji o sedanji direktivi je Evropski parlament vztrajal pri pravno zavezujoči 
namenski uporabi sredstev. Države članice takrat tega niso bile pripravljene sprejeti; 
direktiva tako vsebuje le priporočilo. Če bi države članice sprejele mnogo jasnejšo zavezo, bi 
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bil sistem EU lažje sprejet. Skupne raziskovalne projekte na področju tehnologij za 
zmanjševanje emisij v letalstvu bi lahko oblikovali skupaj s tretjimi državami. Prispevek za 
prilagajanje na podnebne spremembe in njihovo blaženje, tudi v dva sklada ZN, bi bil zelo 
koristen za lažjo podporo državam v razvoju.

Predlog spremembe 14
Satu Hassi, Sabine Wils

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Da bi se ustvarilo zaupanje v sistem 
Unije za trgovanje s pravicami do emisije
toplogrednih plinov na mednarodni ravni, 
bi bilo treba vse prihodke iz uporabe 
sistema Unije v letalskem sektorju 
uporabiti za blaženje okoljskih vplivov teh 
emisij in za prispevek k mednarodnemu 
financiranju za podnebje v skladu z 
UNFCCC. V sporazumu o učinkovitem 
globalnem tržnem ukrepu na osnovi prog 
z znatnim potencialom za zmanjšanje 
vpliva letalstva na podnebje bi se morala 
Unija zavezati, da bo vse ustvarjene 
prihodke tega ukrepa nakazala Zelenemu 
podnebnemu skladu v okviru UNFCCC 
ter tako ravnala v skladu z načelom 
skupne, vendar diferencirane 
odgovornosti in zadevnih zmožnosti.

Or. en

Obrazložitev

Napredek v smeri globalnega tržnega ukrepa za letalstvo bi olajšali, če bi dogovorjene 
prihodke EU nakazali za mednarodno financiranje za podnebje. EU se je v københavnskem 
dogovoru in poznejših sklepih konference pogodbenic UNFCCC zavezala, da bo do leta 2020 
povečala skupna mednarodna sredstva za podnebje, namenjena podnebnim ukrepom držav v 
razvoju, na 100 milijard USD na leto. Sistem EU za trgovanje z emisijami bi moral še naprej 
vključevati mednarodno letalstvo, dokler ne bo uveden učinkovit globalni sistem, ki bo 
bistveno omejil vpliv tega sektorja na podnebje.
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Predlog spremembe 15
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Markus Ferber, Michael Gahler, Gesine Meissner

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2 – opomba 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vključno z državami Efte, državami, ki 
so z Unijo podpisale pristopno pogodbo, 
ter pridruženimi območji in ozemlji držav 
članic EGP.

1. Vključno z državami EGP, državami, ki 
so z Unijo podpisale pristopno pogodbo, 
ter pridruženimi območji in ozemlji držav 
članic EGP.

Or. en

Obrazložitev

Med državami Efte se niso vse strinjale z vnosom Direktive 2003/87/ES v nacionalno 
zakonodajo, pač pa so to storile le države Efte, ki so tudi članice EEA (tj. Islandija, 
Lihtenštajn in Norveška, ne pa tudi Švica). Besedilo bi se zato moralo nanašati na države 
EEA, ne na države Efte.

Predlog spremembe 16
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Da bi preprečili izkrivljanje 
konkurence, se to odstopanje uporablja
samo za upravljavce zrakoplova, ki niso 
prejeli brezplačno dodeljenih pravic, 
odobrenih za tovrstne dejavnosti za leto 
2012, ali so jih že vrnili. Iz istega razloga 
se navedene pravice ne upoštevajo pri 
izračunu pravic do uporabe mednarodnih 
dobropisov v okviru Direktive 2003/87/ES.

(3) Da bi preprečili izkrivljanje 
konkurence, bi se moralo to odstopanje 
uporabljati samo za upravljavce 
zrakoplova, ki niso prejeli brezplačno 
dodeljenih pravic, odobrenih za tovrstne 
dejavnosti za leto 2012, ali so jih že vrnili. 
Iz istega razloga se navedene pravice ne bi 
smele upoštevati pri izračunu pravic do 
uporabe mednarodnih dobropisov v okviru 
Direktive 2003/87/ES, razen v primeru 
dobropisov, prejetih pred začetkom 
veljavnosti tega sklepa.

Or. fr
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Obrazložitev

Zagotoviti bi bilo treba pravno varnost in ne bi smeli kaznovati „prizadevnih“ podjetij, ki so 
se skozi vso leto 2012 pripravljala na izvajanje letalske direktive. Ta določba tudi zagotavlja 
enako obravnavanje med operaterji ne glede na to, ali zanje to odstopanje velja ali ne.

Predlog spremembe 17
Matthias Groote

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Nevključenost medcelinskih letov v 
sistem Evropske unije za trgovanje z 
emisijami (EU ETS) do septembra 2013 je 
izjema, zato da bi pospešili in zaključili 
pogajanja v Mednarodni organizaciji za 
civilno letalstvo (ICAO). Če se ne bo 
mogoče dogovoriti o konkretnem načrtu, 
zavezujočih ciljih in tržnih ukrepih za 
zmanjšanje emisij v zračnem prometu, bo 
sistem Evropske unije za trgovanje z 
emisijami znova veljal za vse mednarodne 
lete.

Or. de

Obrazložitev

Nedvoumno je treba navesti, da bo imela Mednarodna organizacija za civilno letalstvo zgolj 
toliko časa, da bo dosežen napredek pretvorila v konkretne zaključke. Če ji to ne bo uspelo, ni 
druge možnosti kot obnovitev veljavnosti EU ETS za vse lete.

Predlog spremembe 18
Martin Callanan

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Da bi preprečili izkrivljanje 
konkurence in slabljenje okoljevarstvene 
integritete sistema Unije, bi moralo 
sedanje odstopanje veljati eno leto. 
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Nadaljnje ukrepanje na področju 
zakonodaje bo ustrezno, le če skupščina 
ICAO doseže jasen in zadovoljiv napredek 
na področju zmanjševanja emisij v 
mednarodnem letalstvu.

Or. en

Obrazložitev

Tudi s tem predlogom spremembe bi se izognili jeziku, ki bi lahko škodil potekajočim 
pogovorom in nehote spodbudil strahove drugih pogajalskih strani v ICAO.

Predlog spremembe 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Unija je zavezana k zmanjšanju 
svojih emisij CO2, vključno z letalskimi 
emisijami. Da bi dosegli bistveno 
zmanjšanje emisij, ne bi smeli izvzeti 
nobenega gospodarskega sektorja Unije. 
V zvezi s tem je treba opozoriti, da letalski 
sektor koristi več subvencij, saj je 
oproščen davka na dodano vrednost, pa 
tudi davka na gorivo za letalske 
dejavnosti. Poleg tega za ta sektor veljajo 
zelo ugodna pravila za državno pomoč,, 
kot je določeno v sporočilu Komisije z dne 
9. decembra 2005 z naslovom „Smernice 
Skupnosti o financiranju letališč in 
zagonski državni pomoči letalskim 
družbam z odhodi z regionalnih letališč“.

Or. en

Predlog spremembe 20
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis), 
Markus Ferber, Michael Gahler, Gesine Meissner
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Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ne glede na člen 16 Direktive 2003/87/ES 
države članice ne ukrepajo proti 
upravljavcem zrakoplova v zvezi z 
zahtevami iz člena 12(2a) in člena 14(3) 
Direktive 2003/87/ES, ki so določene pred 
1. januarjem 2014, v zvezi z dejavnostmi s 
prihodom na ali odhodom z letališč v 
državah izven Evropske unije, ki niso 
članice Efte, pridružena območja ali 
ozemlja držav članic EGP niti niso 
podpisale pristopne pogodbe z Unijo, 
kadar ti upravljavci zrakoplova niso prejeli 
brezplačnih dodelitev za leto 2012 za 
takšne dejavnosti, oziroma, če so jim 
takšne pravice bile dodeljene, so državam 
članicam vrnili ustrezno število pravic za 
preklic.

Ne glede na člen 16 Direktive 2003/87/ES 
države članice ne ukrepajo proti 
upravljavcem zrakoplova v zvezi z 
zahtevami iz člena 12(2a) in člena 14(3) 
Direktive 2003/87/ES, ki so določene pred 
1. majem 2014, v zvezi z dejavnostmi v 
Evropski Uniji in odhodom z letališč v 
državah izven Evropske unije, kadar ti 
upravljavci zrakoplova niso prejeli 
brezplačnih dodelitev za zadevno leto za 
takšne dejavnosti, oziroma, če so jim 
takšne pravice bile dodeljene, so državam 
članicam vrnili ustrezno število pravic za 
preklic.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se izognili izkrivljanju konkurence, bi morala odložitev zajemati tudi lete v Evropski 
uniji. Poleg tega bi morala zajemati leti 2012 in 2013. To bo prevoznikom EU zagotovilo 
pravno gotovost v zvezi z njihovimi obveznostmi za leto 2013. Če ICAO sprejme okvir do 
konca leta 2013, mora začasna ustavitev zajemati leto 2013. Predlog ne bi smel širiti 
področja uporabe Direktive o sistemu EU za trgovanje z emisijami, tj. enostransko zajemati 
vseh držav članic Efte.

Predlog spremembe 21
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Markus Ferber, Michael Gahler, Gesine Meissner

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Ne glede na člen 16 Direktive 2003/87/ES 
države članice ne ukrepajo proti 
upravljavcem zrakoplova v zvezi z 
zahtevami iz člena 12(2a) in člena 14(3) 

Ne glede na člen 16 Direktive 2003/87/ES 
države članice ne ukrepajo proti 
upravljavcem zrakoplova v zvezi z 
zahtevami iz člena 12(2a) in člena 14(3) 
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Direktive 2003/87/ES, ki so določene pred 
1. januarjem 2014, v zvezi z dejavnostmi s 
prihodom na ali odhodom z letališč v 
državah izven Evropske unije, ki niso 
članice Efte, pridružena območja ali 
ozemlja držav članic EGP niti niso 
podpisale pristopne pogodbe z Unijo, kadar 
ti upravljavci zrakoplova niso prejeli 
brezplačnih dodelitev za leto 2012 za 
takšne dejavnosti, oziroma, če so jim 
takšne pravice bile dodeljene, so državam 
članicam vrnili ustrezno število pravic za 
preklic.

Direktive 2003/87/ES, ki so določene pred 
1. januarjem 2014, v zvezi z dejavnostmi s 
prihodom na ali odhodom z letališč v 
državah izven Evropske unije, ki niso 
članice EGP, pridružena območja ali 
ozemlja držav članic EGP niti niso 
podpisale pristopne pogodbe z Unijo, kadar 
ti upravljavci zrakoplova niso prejeli 
brezplačnih dodelitev za leto 2012 za 
takšne dejavnosti, oziroma, če so jim 
takšne pravice bile dodeljene, so državam 
članicam vrnili ustrezno število pravic za 
preklic.

Or. en

Obrazložitev

Med državami Efte se niso vse strinjale z vnosom Direktive 2003/87/ES v nacionalno 
zakonodajo, pač pa so to storile le države Efte, ki so tudi članice EEA (tj. Islandija, 
Lihtenštajn in Norveška, ne pa tudi Švica). Besedilo bi se zato moralo nanašati na države 
EEA, ne na države Efte.

Predlog spremembe 22
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravice, preklicane v skladu s členom 2, se 
ne upoštevajo pri izračunu pravic do 
uporabe mednarodnih dobropisov v okviru 
Direktive 2003/87/ES.

Pravice, preklicane v skladu s členom 2, se 
ne upoštevajo pri izračunu pravic do 
uporabe mednarodnih dobropisov v okviru 
Direktive 2003/87/ES. Mednarodni 
dobropisi, ki jih letalski operaterji 
prejmejo pred začetkom veljavnosti tega 
sklepa v skladu z Direktivo 2008/101/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
19. novembra 2008 o spremembi Direktive 
2003/87/ES zaradi vključitve letalskih 
dejavnosti v sistem za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov1, 
se lahko v letu 2013 uporabijo v višini 
največ 15 % njihovih letnih preklicanih 
ali vrnjenih kvot.
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____________
1 UL L 8, 13.1.2009, str. 3.

Or. fr

Obrazložitev

Zagotoviti bi bilo treba pravno varnost in ne bi smeli kaznovati „prizadevnih“ podjetij, ki so 
se skozi vso leto 2012 pripravljala na izvajanje letalske direktive. Ta določba tudi zagotavlja 
enako obravnavanje med operaterji ne glede na to, ali zanje velja to odstopanje.

Predlog spremembe 23
Peter Liese

Predlog sklepa
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Države članice namenijo prihodke iz 
trgovanja s pravicami na dražbi za 
mednarodna prizadevanja v boju proti 
podnebnim spremembam, zlasti za 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
in prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb v državah v razvoju, pa tudi za 
financiranje raziskav in razvoja za 
blaženje podnebnih sprememb in 
prilagajanje nanje, predvsem na področjih 
aeronavtike in letalskega prevoza. 
Prihodke iz dražbe je treba uporabiti tudi 
za prevoz nizkimi emisijami. Z iztržkom 
dražbe je treba financirati tudi prispevke 
za Svetovni sklad za energetsko 
učinkovitost in obnovljive vire energije in 
Zeleni podnebni sklad v okviru UNFCCC 
ter ukrepe za preprečevanje krčenja 
gozdov.

Or. en

Obrazložitev

Med pogajanji o sedaj veljavni direktivi je Evropski parlament vztrajal pri pravno zavezujoči 
namenski uporabi sredstev. Države članice takrat tega niso bile pripravljene sprejeti; 
direktiva tako vsebuje le priporočilo. Če bi države članice sprejele mnogo jasnejšo zavezo, bi 
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bil sistem EU lažje sprejet. Skupne raziskovalne projekte na področju tehnologij za 
zmanjševanje emisij v letalstvu bi lahko oblikovali skupaj s tretjimi državami. Njihov 
prispevek k prilagajanju na podnebne spremembe in njihovemu blaženju, tudi v dva sklada 
ZN, bi bil zelo koristen za lažjo podporo državam v razvoju.

Predlog spremembe 24
Satu Hassi, Sabine Wils

Predlog sklepa
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Člen 3d(4) Direktive 2003/87/ES se 
nadomesti z naslednjim:
„Države članice namenijo prihodke iz 
trgovanja s pravicami na dražbi za 
mednarodna prizadevanja v boju proti 
podnebnim spremembam, zlasti za 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
in prilagajanje na vplive podnebnih 
sprememb v državah v razvoju, pa tudi za 
financiranje raziskav in razvoja za 
blaženje podnebnih sprememb in 
prilagajanje nanje, predvsem na področjih 
aeronavtike in letalskega prevoza. Z 
iztržkom dražbe je treba financirati tudi 
prispevke za Svetovni sklad za energetsko 
učinkovitost in obnovljive vire energije ter 
ukrepe za preprečevanje krčenja gozdov.
Države članice redno obveščajo Komisijo 
o ukrepih, sprejetih na podlagi tega 
odstavka.“

Or. en

Obrazložitev

Sistem EU za trgovanje z emisijami bi moral še naprej vključevati mednarodno letalstvo, 
dokler se ne uvede učinkovit globalni sistem, ki bo bistveno omejil vpliv tega sektorja na 
podnebje. Da bi se ustvarilo zaupanje v sistem EU, bi bilo treba prihodke izrecno nameniti 
mednarodnemu financiranju za podnebje, vključno s financiranjem raziskav in razvoja za 
zmanjševanje vpliva tega sektorja na podnebje.
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